
 صبغ اللحية
 : ما حكم صبغ اللحية؟ السؤال

رضي هللا  –ثبت في الحديث الصحيح أنه جيء بأبي قحافة والد أبي بكر  :الجواب
 – عليه الصالة والسالم -فأمر النبي ، شديد البياض: يعني، ورأسه أبيض كالثغامة –ماعنه

وليست مدرجة كما قال ، أصل الحديثوهذه الجملة من ، (1)بوه السواد()وجن  : ثم قال، بتغييره
األمر بالتغيير محمول و ، السوادتجنب بفيه أمر الحديث  و .بعضهم؛ ألنه ال دليل على اإلدراج

والصبغ بالسواد محمول عند أهل التحقيق من أهل العلم ، عند جماهير أهل العلم على االستحباب
 .م.ر  ح  م  ، والصبغ بالسواد فالتغيير مستحب، على أنه للتحريم

لماذا ال نقول بوجوب التغيير و ، التغيير والتجنيب بالسواد :لماذا نفرق بين األمرين: قد يقول قائل
 ؟. كما قلنا بتحريم الصبغ بالسواد؛ ألنهما سيقا مساقًا واحداً 

أو على االستحباب مع الكراهة؛ ، حمل على الوجوب والتحريمإما أن ي  ، أهل العلمبعض قال بهذا 
مساقًا واحدًا؛ لكن يرد على هذا أن الداللة  اسيق مابالتغيير واألمر بالتجنيب ال شك أنه ألن األمر

وهي ضعيفة عند أهل "، داللة االقتران"المأخوذة لهذا القول من هذا الحديث تسمى عند أهل العلم 
چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ   چ :قوله جل وعال، ومما يستدل به األصوليون على ضعفها، العلم

 ، ٠٩النحل:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  
 فالعدل واجب، واإلحسان مستحب.

 كيف نفرق بين هذه األوامر وهي في سياق واحد؟
واألمر الباقي  ، األدلة األخرى هي التي تحدد األمر المصروف عن الوجوب إلى االستحباب

كما هو ، والنهي الباقي على التحريم، المصروف إلى الكراهةوكذلك تحدد النهي ، على الوجوب
ال شك  نااستحبابًا متأكدًا؛ ألن األمر ه، فيبقى أن الصبغ مستحب عند عامة أهل العلم، األصل

 . وأما الصبغ بالسواد فالمحرر والمقرر عند أهل التحقيق أنه محرم، أنه معتبر عند أهل العلم
يصبغ بالحناء  فأبو بكر ، كثيرة بصوراء عن السلف جفقد صبغ الشعر  وأما كيفية 

 . رفيصبغ بالحناء الص    وعمر ، والكتم
هذا األمر بفعل  ي فسر ينبغي أن  ، لكنومنهم من يصبغ بألوان أخرى ، منهم من يصبغ بالصفرةو 

   ،(2)" ن من بعدي أبي بكر وعمري  اقتدوا باللذ  "، من أمرنا باالقتداء بهما
                                                 

وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد هللا بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، -رحمه هللا-مسلم( قال اإلمام 1)
عن جابر بن عبد هللا، قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول هللا صلى 

 (.2312، )(3663/ 3صحيح مسلم )« غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد»هللا عليه وسلم: 
 (.3662أخرجه الترمذي في السنن، ) (2)



رف كما ف، بكر وعمر يأبفعل  :يفسر به النصهذا أولى ما ف إما أن يكون الصبغ بالحناء الص 
 .  أو يكون بالحناء مع الكتم كما فعل أبو بكر، فعل عمر
لكن يبقى أن تفسير الخبر بفعل أقرب الناس إلى ، إذا لم تكن سوادًا خالصًا فال بأس بهافالصبغة 

 . أولى عليه الصالة والسالمالنبي 
وأ ثبت  أن فيه شعيرات معدودة يسيرة ، ما شاب بالنفي عن أنس -عليه الصالة والسالم-النبي و 

 . جدًا ال تقتضي الصبغ
، وهما اللذان أمرنا باالقتداء بهما، أن أولى ما ي فسر به الخبر ما فعله أبو بكر وعمر: المقصود

د نسبة الكتم فيكون إلى ويزي، أنا أقتدي بأبي بكر وأصبغ بالحناء والكتم: لكن بعض الناس يقول
ف نسبة الكتم يتخف ينبغيف، وهو واضح ممن يزيد نسبة الكتم ،هذا صبغ بالسوادف ،السواد أقرب

 . (3)حتى ال يصل إلى الحد المنهي عنه وهو الصبغ بالسواد
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